ARTYŚCI Z NASZEGO PODWÓRKA… 15
Projekt zakłada cykliczną promocję twórczości artystów Przemyśla w formie organizowanych sukcesywnie
wystaw indywidualnych w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Przemyślu.
Przemyscy plastycy i fotograficy stanowią najliczniejsze środowisko artystyczne miasta. Mieszka tutaj i pracuje
wielu znakomitych artystów.
Projekt nawiązuje do cyklu artykułów pod tym samym tytułem, których edycję rozpoczął w roku 2005
miesięcznik „Nasz Przemyśl”. W piętnastej wystawie prezentujemy twórczość Doroty Skubisz, artystki
zajmującej się unikalną techniką malarską - batikiem.
Mamy nadzieję, że ta inicjatywa stanie się zalążkiem wydania oczekiwanego przez wszystkich albumu,
prezentującego współczesną sztukę i artystów Przemyśla

Dorota Skubisz Urodziła się i mieszka w Przemyślu. W roku 1987 ukończyła studia w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Peda-gogiczny) uzyskując dyplom w pracowni
wklęsłodruku prof. Haliny Cader. Od 1992 pracuje jako instruktor plastyki w Młodzieżowym Domu
Kultury. Zajmuje się ilustracją, batikiem, rysunkiem.

Wystawy: 1996 - Batik , Toruń; 1997 - Rysunek '97, PGSW Przemyśl - nagroda PGSW; 1998 Międzynarodowe Biennale Malarstwa Euroregionu Karpaty - Srebrny Czworokąt '98; Obraz '98,
PGSW Przemyśl; 1999 - Artefakty '99, PGSW Przemyśl - wyróżnienie; 2000 - Batik, Galeria - Pałac
Lubomirskich, Przemyśl - wystawa indywidualna; 2001 i 2002 - Pro Bolonia - Wystawa projektów
książek dla dzieci i młodzieży, Galeria "Lufcik" - Warszawa; 2003 - Batik, Galeria ARP, Krasiczyn wystawa indywidualna; 2004 - Batik - Bajki, Galeria PODZIEMIA w kościele OO. Franciszkanów,
Przemyśl - wystawa indywidualna; 2006 - Batik - Bajki, Galeria Klub Kuźnia, Kraków - wystawa
indywidualna; 2007 - Świat batików - batiki rodem z Łucznicy, Galeria Sztuki Ukraińskiej, Kraków;
2007 - Strefa batiku, Bytom; 2008 - wystawy towarzyszące promocji książki Marii Wrońskiej-Friend
"Sztuka woskiem pisana", Pałac Staszica - Warszawa; galeria Dousa - Kraków; 2008-2009 "Boomerang"- objazdowa wystawa Przemyśl - Debrecen - Paderborn; 2011 -Planeta JANTAR
inspiruje, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa; 2011-12 - Planeta JANTAR inspiruje Muzeum Północno- Mazowieckie, Łomża; 2012 - Ambermart, Gdańsk, Kosakowo; 2013 Bursztynowo zainspirowani - Mediateka START-META, Warszawa.

Tuliperz, 2008 - batik (91 x 64 cm)

"Wkraczamy do świata symboliki wtedy, gdy mamy za sobą śmierć, a przed sobą dzieciństwo. Symbolika spełnia
się właśnie w tym odwróceniu narodzin i śmierci".
Paul Ricoeur
Zbiegi okoliczności, zdarzenia znamienne, czasem dziwne i nieoczekiwane spotykają nas wszystkich, ale
najczęściej w pędzie codzienności zapominamy o nich i nie przywiązujemy do nich większej wagi… Jednak
z biegiem lat, obserwując uważnie rzeczywistość coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że zbiegi
okoliczności nie istnieją - od dawna problemem tym zajmują się filozofowie, psycholodzy, a nawet matematycy
- zainteresowanych odsyłam m.in. do jungowskiej koncepcji "człowieka stającego się", jego teorii
synchroniczności, antycypacji i wielu innych..

Pomnik ptaka, 2007 - batik (100 x 66 cm)

Dorotę Skubisz poznałam w Krakowie w Wyższej Szkole Pedagogicznej (dzisiaj Uniwersytet Pedagogiczny)
pamiętnego roku 1981-go. Po raz pierwszy miałam okazję, żeby porozmawiać z nią dłużej w miejscu
szczególnym, w Pałacu Sztuki - prawdziwej krakowskiej "świątyni sztuk wszelakich". Zdawaliśmy tamtego dnia
egzamin u Ignacego Trybowskiego, historyka sztuki, ówczesnego dyrektora Pałacu. Grupa oczekującej
młodzieży powoli kurczyła się, czas dłużył się niemiłosiernie - a my z Dorotą rozmawiałyśmy na temat sztuki

starożytnej - już wtedy uderzyła mnie jej determinacja i imponujący zasób wiadomości. Ale nie sądzę, żeby
Dorota pomimo swej wiedzy, miała wtedy świadomość, że właśnie w tym szacownym miejscu w latach 20-tych
XX-go wieku odbyła się bardzo ważna dla polskiej sztuki dekoracyjnej Wystawa Warsztatów Krakowskich, na
której po raz pierwszy prezentowane były batiki wykonane przez polskich twórców. Sztuka batiku przeżywała
w Polsce międzywojennej swój prawdziwie "złoty okres", a ponownie odrodzić miała się dopiero po przeszło
półwieczu już w III Rzeczypospolitej, przede wszystkim za sprawą mazowieckiej "Akademii Łucznica". Dorota
Skubisz nie przeczuwała wtedy nawet, że wiele lat później ta stara, znana ludzkości od ponad dwóch tysięcy lat
sztuka batikowania miała stać się jej wielką pasją i wyróżnikiem własnej twórczości. To podczas tamtej
rozmowy w secesyjnym Pałacu przy Placu Szczepańskim w Krakowie dowiedziałam się, że Dorota pochodzi
z Przemyśla, z drogiego mojemu sercu pogranicza. Ale dopiero dużo później, po latach stało się dla mnie jasne,
że Dorota wywodząca się z familii o niezaprzeczalnych predylekcjach artystycznych (wystarczy, że wspomnę tu
o Marku Skubiszu, jedynym, starszym bracie Doroty, wielce utalentowanym i cenionym muzyku przemyskim)
znalazła się w obszarze sztuki nieprzypadkowo i w sposób zupełnie naturalny uprawianie malarstwa stało się
sensem jej życia. Nie pamiętam zbyt dobrze obrazów Doroty Skubisz z owego wczesnego okresu krakowskiego,
wiem tylko, że były to uderzająco mocne w kolorycie oleje i gwasze - bardzo ekspresyjne, wręcz dramatyczne
kompozycje z pogranicza abstrakcji i nowej figuracji - tak, bez wątpienia były to prace ukazujące skrajne,
"graniczne" uczucia i emocje, podświadome lęki, pragnienia i marzenia senne. Do dzisiaj przed oczami mam
ostry, niespokojny, czerwono-krwisty koloryt, bardzo odważny, jak na młodzieńczą, studencką twórczość - kolor
jak krzyk…

Dwoje, 2007 – batik / płótno (95 x 63 cm)

Prawdziwi artyści często intuicyjnie, zupełnie nieświadomie wyprzedzają czas - antycypują w swej twórczości
fakty mające nastąpić później. Być może Dorota, obdarzona wielką wrażliwością, przeczuwała wtedy
instynktownie to, co miało nastąpić już wkrótce i co zmieniło życie nas wszystkich. Ta pozornie nieśmiała
dziewczyna w okularach, z burzą płowych włosów, znamionujących "słowiański" genotyp, tak naprawdę od
zawsze była osobą bardzo odrębną, oryginalną, wręcz egzotycznie odmienną. Obracałyśmy się wtedy w różnych
kręgach towarzyskich, nasze kontakty były sporadyczne, ale późniejsze wydarzenia, strajki studenckie, wielka
historia, której dotknęliśmy, nasze marzenia i iluzje już na zawsze stały się naszą tajemną, wspólną przestrzenią,
ważnym czasem minionym, który nas połączył. Dorota przeżyła wtedy krótki, ale szalenie inspirujący epizod
paryski - obracała się w kręgach intelektualistów mocno zaangażowanych politycznie - dotknęła problemów
prawdziwej niepodległościowej emigracji polskiej, jakże różnej od tej późniejszej emigracji ekonomicznej… Ale
Dorota nie zdecydowała się pozostać w Paryżu, wróciła do Polski. Nasze losy potoczyły się inaczej, drogi
rozeszły się - ponownie spotkaliśmy się w Krakowie w szerszym gronie już w "innej epoce". Dorota współwynajmowała wówczas niezwykłe, gigantyczne mieszkanie w starej kamienicy przy ulicy Gertrudy (wtedy
Waryńskiego), nieopodal Wawelu. Było to jedno z owych mrocznych, nasączonych przeszłością mieszkań
krakowskich, gdzie rodzi się najlepsza sztuka.. Powstało tam wiele ekspresyjnych obrazów Doroty, ale ona nie
chciała ich pokazywać - czekała, "aż dojrzeją", aż będą godne dyplomu. Podczas tych kilku spotkań "na
Gertrudy" tajemnicza aura tamtego miejsca wyzwalała w nas prawdziwie artystyczną energię. Pamiętam, jak
podczas deszczu podstawialiśmy miednice pod przeciekający sufit, było nam zimno, nie było nic do jedzenia, ale
to wszystko było zupełnie nieistotne. Rozmowy nie tylko o malarstwie, ale i o poezji, teatrze, a także o Polsce
wręcz iskrzyły się - podobnie musiały wyglądać "posiady" naszych poprzedników, tych wszystkich klepiących
biedę przedstawicieli krakowskiej bohemy artystycznej, marzących o lepszym jutrze.. szkoda, ze tamten czas już
nie powróci… Najlepiej pamiętam burzliwe, ale i wesołe, pełne anegdot o krakowskich artystach dyskusje z Ewą
Smok, Andrzejem Korcem, a także z niezwykłym erudytą i rzeźbiarzem, a zarazem niespełnionym krakowskim
poetą - ojcem Jadzi, jedynej córki Doroty. Ale potem dziewczyny wyprowadziły się, straciliśmy wszyscy kontakt
i dopiero po latach nasze drogi po raz kolejny skrzyżowały się, tym razem już w Przemyślu.

Arietta, 2000 – batik (98 x 74 cm)

Okazało się, że Dorota Skubisz jest uznanym instruktorem zajęć plastycznych, stała się także przez te lata
dojrzałym, świadomym twórcą. I co najważniejsze - w międzyczasie ta zdolna malarka odnalazła swoją własną,
niezależną drogę artystyczną, zaczęła eksperymentować z techniką batiku i poprzez studia, a potem owocną
współpracę z "Akademią Łucznica" trafiła do elitarnego nie tylko w Polsce, ale i w Europie kręgu twórców
współczesnego batiku. Patrząc na prace Doroty Skubisz odnoszę wrażenie, że ta stara, egzotyczna technika
batikowania jest stworzona jakby specjalnie dla niej.. Technika ta w swojej nieprzewidywalności z jednej strony
pozostawia artystce miejsce na improwizację, ale zarazem uczy pokory i zmusza ją do wyciszenia swej nieco
nad-ekspresyjnej natury. Batik, podobnie jak grafika warsztatowa wymaga ogromnej cierpliwości, spokoju,
a także umiejętności "przewidywania w nieprzewidywalnym", gdyż każdy zabieg, każdy ruch jest z reguły
nieodwracalny i może okazać się porażką. Właśnie dlatego batik wymaga wielkiej precyzji i skupienia, ale
przede wszystkim - wyobraźni. Obrazy-tkaniny Doroty Skubisz pokryte batikową malaturą są dużo bardziej
stonowane niż jej równolegle powstające akryle - kolor poddany zabiegom batikowania staje się zgaszony, ale
szlachetniejszy, bardziej wyrafinowany, głębszy. Co ciekawe, podobnie dzieje się w przypadku tematyki
podejmowanej przez artystkę w jej rozrastających się batikowanych cyklach - dawniejszy dramatyzm obrazów
olejnych i akryli ustąpił miejsca łagodnej nostalgii. Batikowe obrazy Doroty Skubisz wypełniają przedziwne,
baśniowe opowieści z mnogością symboli i znaczeń ukrytych pod postaciami niezwykłych zwierząt, nieznanych,
czasami tylko groźnych istot, tajemniczych budowli i roślin.
W tych wielowarstwowych obrazach-tkaninach można odnaleźć także odległe echa młodopolskich fascynacji
artystki, która penetrując niełatwą tematykę pogranicza narodzin i śmierci zbliża się do "Wojtkiewiczowskich"
wizji i przeczuć.

Ważne, 2008 – batik / jedwab (31 x 21 cm)

Artystka odtwarza, przywołuje na nowo świat swoich marzeń z dzieciństwa, świat piękny, choć nie zawsze łatwy
i beztroski - świat, którym rządzi niepodzielnie gra kolorów, cieni, jasnych linii i plam. Każdy batik Doroty,
zarówno duży, średni czy całkiem mały przy zachowaniu jednorodności formalnej jest odrębną historią, inną
grą, zabawą barwą i światłem, prawie każdy zachwyca inną gamą kolorystyczną. Jednym z moich ulubionych
jest utrzymany w ciepłej, karminowej tonacji batik pt. "Księżniczka", gdzie główną bohaterką jest bajkowa
"psinka-jamniczka"- a może to sama Dorota-czarodziejka ukrywająca się w zwierzęcej postaci..?

Z cyklu Zegary: 8:50, batik / jedwab (41 x 31 cm)

Tak - batiki Doroty Skubisz, miłośniczki psów i tajemniczych podróży po Europie, znawczyni odległej
Prowansji i innych magicznych miejsc, pełnych poezji zaklętej w kolor - batiki Doroty opowiadają o niej samej,
o jej tęsknotach, o jej niespełnieniach i nadziejach. Jak wielka jest maestria Doroty Skubisz w tworzeniu
batikowych obrazów można przekonać się dopiero wówczas, kiedy popatrzy się na nie pod światło - wtedy
można lepiej zobaczyć rysunek,który stanowi wewnętrzną konstrukcję tych prac, prawdziwy "kościec" na
którym niejako "rozpięty" jest kolor właściwy każdego z batików. Dorota Skubisz świetnie wykorzystuje
naturalną transparentność batików, która zbliża je do sztuki witrażu - myślę, ze witraże autorstwa Doroty
byłyby nie mniej interesujące niż jej batikowe obrazy.

W roku 2004 miałam przyjemność towarzyszyć Dorocie Skubisz w przygotowaniach do jej pierwszej
dużej wystawy w Przemyślu, którą zorganizował Jurek Cepiński, utalentowany malarz, w owym czasie szef
"Galerii Podziemia" u O.O.Franciszkanów. Do dzisiaj, w ciągu tych 10-ciu kolejnych lat powstało wiele nowych
prac Doroty, są jeszcze bardziej wysmakowane i wyważone, dojrzalsze.
Jestem przekonana, że aktualnie przygotowywana wystawa indywidualna Doroty Skubisz
w przemyskim BWA dostarczy oglądającym wielu nowych, wspaniałych doznań artystycznych i wzruszeń - każdy
wrażliwy odbiorca z pewnością odnajdzie w tych baśniowych pracach okruchy własnych marzeń, ślady
utraconego dzieciństwa. Wierzę głęboko, że Dorota Skubisz jeszcze niejeden raz zaskoczy nas i pomimo,
iż jak każdy rasowy "hipster", jak każda jednostka oryginalna, niezależna w swojej odmienności i - wolna - nie
ma łatwego życia, nadal będzie konsekwentna w swoich odważnych zmaganiach z rzeczywistością, dając w ten
sposób nadzieję innym. Istnienie, działalność takich ludzi jak malarka Dorota Skubisz jest dla mnie żywym
dowodem na to, ze nie tylko w Przemyślu, ale także w wielu innych miejscowościach to, co najbardziej
interesujące, prawdziwie twórcze i godne uwagi dzieje się niejako na dalszym planie, gdzieś
w małych, prywatnych "niszach ekologicznych", o których informacji nie znajdzie się na pierwszych stronach
gazet.
Taką "niszą"- bezpieczną oazą, w której może kreować swój unikalny świat jest dla Doroty Skubisz jej
przemyski dom rodzinny. Jakże lubię ten przedwojenny, modernistyczny budynek, szlachetny w swojej
prostocie, gdzie stare drewniane schody życzliwie głaszczą stąpające po nich stopy mieszkańców i gości... Czas
płynie tutaj wolniej, bowiem żaden arogancki remont nie zniszczył niezwykłej aury tego miejsca-domu, gdzie
"genius loci" trwa nieprzerwanie, czuwając, aby w pogoni za przyszłością nie została zdeptana przeszłość,
a batikowe opowieści Doroty Skubisz wypełniają przestrzeń ciepłem i poezją...
Bożena Fortuna-Skibińska, luty-marzec 2015 r. (Rok Kozy)
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